
تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 1 من 3

1 فبراير ب1 ١

األسهم األكثر تداوال حسب القيمة )مليون ريال سعودي(

أخبار السعودية

المصدر: رويترز

قيمة التداولالتغري ٪آخر إغالق الرشكة

4.ب١73. %13.5مصرف اإلنماء

١.854١.8%3. 7السعودية للصناعات األساسية - سابك

١.3197.1% .5دار األركان للتطوير العقاري

 .ب4.319%5.1كيان السعودية للبتروكيماويات

١.7181.5%49.١الطيار للسفر

المصدر: تداول

آخر إغالق رمز املؤرشاملؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

13.8-١.13 .١ .SASEIDX5،997١مؤشر السوق الرئيسي

 .71 .3-9.7١.SASEPETR13،989١الصناعات البتروكيماوية

3. ١-1١.3ب.1ب.SASEBNK3،7471 المصارف والخدمات المالية

 .9-5. 54.54.51ب ،SASECEM4 اإلسمنت

15.7-4.44.417.١بSASETEL1 ،39 االتصاالت وتقنية المعلومات 

ب.7-31.SASEBULD4،997 .8- .8-1١ التشييد والبناء

15.3-19.4-1.4-1.4 بSASEREAL7،3 التطوير العقاري

13.1-١.SASEINDI1،3911.31.314 االستثمارات الصناعية

١.SASEENER1، 571.81.815.1-15 الطاقة والمرافق الخدمية

1.١١-5911.41.4١1.5،SASEINS١ التأمين

١7.8- .1.81.815 بSASEAGRI5،4 الزراعة والصناعات الغذائية

9.1-5. ١ب.١ب.SASERETL1،8١7١ التجزئة

ب.١9  .1 .111.3-38،SASETRAN5 النقل

9.1-71.41.317.7 4،بSASEHOTE الفنادق والسياحة

١١1.8-14.١ب.9ب.97 9،SASEMINV١ االستثمار المتعدد 

١.53 .1-9.5١.SASEMEDI11،754١ اإلعالم والنشر

المصدر: بلومبرغ، تداول، # غ/ذ: غير ذي معنى

القيمةالتغري ٪آخر إغالق الرشكة
)مليون ريال سعودي(

ب. 4 . 1% .18اإلنماء طوكيو مارين

33.3 . 1%ب. 1القصيم الزراعية - جاكو

9.934.5%7.8الشرق األوسط للكابالت المتخصصة - مسك

ب. 9.94%4١.8أسمنت ينبع

9.8١3.7%١1.4السعودية للطباعة والتغليف

المصدر: تداول

القيمةالتغري ٪آخر إغالق الرشكة
)مليون ريال سعودي(

71.7-7.1%7. 3ينبع الوطنية للبتروكيماويات - ينساب

44.3-4.١%ب.39صافوال

8.ب7-١.4%51.3السعودية للنقل واإلستثمار - مبرد

39.9-1.8% .ببالمراعي

3١.1-1.7%11.7اإلتحاد التجاري للتأمين 

المصدر: تداول

 اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة
التاريخ املقرتح الرشكة

3 فبراير ب1 ١تصنيع مواد التعبئة والتغليف

17 فبراير ب1 ١الخليجية العامة للتأمين

١١ فبراير ب1 ١متاليف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين

١١ فبراير ب1 ١الخزف السعودي

١5 فبراير ب1 ١أسمنت القصيم

١9 فبراير ب1 ١محمد المعجل 

١ مارس ب1 ١الدريس للخدمات البترولية و النقليات

3 مارس ب1 ١جبل عمر للتطوير
المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث األسعار كما في 1 فبراير ب1 ١

١١:٠٠
صباحاً

١٢:٠٠
مساًء 

١:٠٠
مساًء 

٢:٠٠
مساًء 

٣:٠٠
مساًء 

٥,٨٥٠

٥,٩٠٠

٥,٩٥٠

٦,٠٠٠

٦,٠٥٠

٦,١٠٠

أسهم الشركات الخمس األكثر انخفاضا

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم 

أسهم الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

y  ارتفع مؤشر السوق الرئيســي ليوم األحد بنسبة  .١% ليغلق عند 5.997 نقطة، كما بلغت القيمة

االجمالية للتداول 4.ب مليار ر.س. )بلغ متوســط القيمة االجمالية للتداول آلخر ثالثين يوما 5.4 

مليار ر.س.(. استحوذت أسهم الشركات الخمس االكثر تداوال بحسب القيمة على نسبة ١8.9% من 

اجمالي قيمة التداول اليومي. 

y  ارتفع مؤشــر كل من قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع

االتصاالت وتقنية المعلومات بنســب بلغــت ب.1% و١.7% و1.3% على التوالــي. أغلقت غالبية 

مؤشرات القطاع في المنطقة الخضراء، حيث كان أداء قطاع االعالم والنشر األفضل بارتفاع نسبته 

ب.9%. كانت أســهم كل من شــركة اإلنماء طوكيو مارين )ALINMATO AB/831١( وشركة 

القصيم الزراعية - جاكو ) ١ ب/QAACOAB( وشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – 

مسك ) ١37/MESC AB( األكثر ارتفاعا.

y  صرح مسؤولين في المملكة العربية السعودية ان المملكة لم تبدأ بتخفيض انتاج البترول المقترح

من روسيا. ذكرت المملكة العربية الســعودية منذ وقت طويل انها مستعدة للعمل على دعم سوق 

النفط في حالة قيام المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة بتخفيض انتاجهم. )المصدر: عرب نيوز( 

y  BUDGET/4وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشــركة المتحدة الدولية للمواصالت ) ب١

AB( بزيادة رأسمال الشــركة بنســبة  ١% لتصل الى  1ب مليون ر.س. )ب.١ب1 مليون دوالر 

امريكي( عن طريق منح سهم مجاني لكل 5 أسهم قائمة. )المصدر: تداول(

y  أوقفت مؤسسة النقد العربي الســعودي صالحية اصدار او تجديد وثائق تامين المركبات للشركة

الخليجية العامة للتأميــن التعاوني ) بGCCI AB/8١( وشــركة االتحــاد التجاري للتأمين 

التعاوني ) TRDUNION AB /817(، بســبب وجــود مخالفات تنظيمية لدى الشــركتين. 

)المصدر: موقع ارقام(

y  التشــغيل التجاري في مصنع الطوب )SCERCO AB/١ 4 ( بدأت شــركة الخزف السعودية

األحمر بعد انتهاء مرحلة التشــغيل التجريبي. من المتوقع ان تصل إلى الطاقة القصوى لإلنتاج 

بنهاية الربع الثاني ب1 ١. اضافت الشــركة أن التكلفة الكلية للمشروع ارتفعت من  15 مليون 

ر.س. ) 4 مليــون دوالر امريكي( لتصل الى 175 مليــون ر.س. )7.ب4 مليون دوالر امريكي( 

وتعود الزيادة في التكلفة بشكل رئيســي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية من 4ب١ ألف طن في السنة 

إلى  33 ألف طن. )المصدر: موقع أرقام(

y  عن تحقيق صافي خسارة للربع األول )JOMAR AB/4١5 ( أعلنت شــركة جبل عمر للتطوير

1437هـ، بقيمة 75.5 مليون ر.س. )1. ١ دوالر امريكي، متوســط التوقعات: غير متوفر(. في 

خبر اخر، أشــارت الشــركة الى أنها تقوم بمحادثات مع المقرضين بعد فشلها في سداد الدفعة 

األولى بقيمة  5ب مليون ر.س. )173.3 مليون دوالر امريكي( من قرضها البالغ  .3 مليار ر.س. 

)  8 مليون دوالر امريكي(. )المصدر: تداول(



تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة ١ من 3

1 فبراير ب1 ١

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

أداء مؤشرات األسهم العالمية

حركة آسعار السلع الرئيسية

متابعة أسعار الفائدة )الودائع بين البنوك لمدة ثالث أشهر(

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية*

)S&P 500( 17.4-١.51.75.1 1،94أمريكا

)NASDAQ( ١7.9-57.9. 14١.4ب،4أمريكا

)FTSE 100(  ١7.4-3.1١.5ب.84١ ،بالمملكة المتحدة

)DAX( ١1.9-38.8. ب.9،7981المانيا

)CAC 40( 19.9-4،417١.١1.94.7فرنسا

)MICEX( 73.91.31. 1،785روسيا . 

)Nikkei( 19.3- .17،518١.83.38اليابان

)HSI( 8.5-١. 83١.53.١1ب،19هونج كونج

)KOSPI( 14.١-31.7١.5. 1،91١كوريا الجنوبية

)SHCOMP( 14.3-ب.١١-1.ب١،7383.1الصين

)NIFTY( ب.19-41.91.94.8ب7،5الهند

)IBOV( ١1-8.ب١.بب.4ب 4، 4البرازيل. 

)BIST 100( ١.411.1ب.73،4811.54تركيا

)EGX30( 5.9-114.5. 1. 5،993مصر

)MSCI( 11.4-5.ب74١١.84.5األسواق الناشئة
)MSCI( 17.9-1.ب١1.91.7ب1،5عالمي

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
التغري 

السنوي ٪

-43.4-ب.بب.3.49 .ب3خام برنت )دوالر أمريكي/ برميل(
-١9.3-١.35.37.3١.8الغاز الطبيعي )د. أ./ مليون وحدة حرارية(

-31.85.31١.9. 1،118.١الذهب )دوالر أمريكي/لألونصة(
-11.7١.917.3. 14.3الفضة )دوالر أمريكي/لألونصة(
-١9.8-4.8١.5ب.  .871البالتين )دوالر أمريكي/لألونصة(
-17.5-7١.7١.9.  . 4،57النحاس ) دوالر أمريكي / طن(
-3.١7.9١.١١3.١ .١8ب،1الزنك )دوالر أمريكي / طن(

-7.١- .1،711.5١.5١.85الرصاص )دوالر أمريكي / طن(
-11.1 .8١. 479.31.5القمح )دوالر أمريكي / حزمة(
- .53.79. 1.8 .37١الذرة )دوالر أمريكي/ حزمة(
-١1.1-13.8-8.9-8. 13.1السكر )دوالر أمريكي / رطل(

المصدر: بلومبرغ

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

)DFM( ١. 1-١،9984.94.94.9دبي

)ADX( ب.11-543.73.75.9 ،4أبوظبي

)KSE( ب.14-5،115١.1١.18.9الكويت

)QE( 9.9-9،481١.3١.39.1قطر

)MSM( 8.7-5،1793.١3.١4.١عمان

)BSE( 7.7-1،1871.31.3١.4البحرين

غ/م #-ب.1.91.99 45داو جونز لمنطقة مينا

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

التغري اليومي ٪آخر إغالق البلد
التغري منذ بداية 

الهامش *العام ٪

  .   .   . ١ب. الواليات المتحدة األمريكية )ليبور(

 171.1. 1 . 1.7١ المملكة العربية السعودية

43.   . -1 . 5 .1اإلمارات العربية المتحدة

ب7. 31. ب . 1.38الكويت

77. 8 .   . 1.39قطر

33. غ/م #  . 95. البحرين
y  يصدر اليوم مؤشر مديري المشــتريات الصناعية في أمريكا )متوســط التوقعات: ب.5١؛ البيانات

السابقة: 51.١( ومؤشر معهد ادارة التوريدات للقطاع الصناعي )متوسط التوقعات: 48.3؛ البيانات 

السابقة: 48.١( لشهر يناير ب1 ١. )المصدر: إكونوداي(

األخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

أهم األحداث القادمة

y  .١ 1كانت األسواق العالمية مغلقة يوم األحد الموافق 31 يناير ب

y  بدأت األسواق االسيوية جلستها لصباح اليوم على نتائج متباينة، حيث ارتفع كل من السوق الياباني

بنسبة 1.5%، بينما تراجع سوق هونج كونج بنسبة 1.1%، وتراجع السوق الصيني بنسبة 1.5%، في 

حين ارتفع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ١. %، كما بدأ السوق الهندي جلسته حول مستواه.

y  أنهت االسواق الخليجية جلستها ليوم األحد في المنطقة الخضراء، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي

وأبوظبي وقطر بنســب بلغت 4.9% و3.7% و١.3% على التوالي، كما ارتفعت كل من أسواق عمان 

والكويت والبحرين بنسب بلغت 3.١% و١.1% و1.3% على التوالي. 

y  هبط مؤشر مديري المشــتريات الصناعية في اليابان خالل يناير إلى 5١.3 نقطة، أقل من القراءة

األولية البالغة 5١.4 نقطة. )المصدر: رويتر(

y  انخفض مؤشر مديري المشــتريات الصناعية في الصين لشــهر يناير إلى 49.4 بأقل من توقعات

السوق )متوسط التوقعات: ب.49، الشهر السابق: 49.7(، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات غير 

الصناعية خالل نفس الفترة إلى 53.5 )الشهر السابق: 54.4(. )المصدر: رويتر(

y  رفعت الحكومة المصرية من الرسوم الجمركية على واردات عدد من المواد من  3% إلى  4% بهدف

تخفيض قيمة الواردات إلى  ب مليار دوالر أمريكي )تخفيض بنســبة ١5% عن العام الماضي(. من 

المتوقع أن يؤدي رفع الرســوم إلى زيادة اإليرادات الجمركية بما يقارب 1١8 مليون دوالر أمريكي 

خالل النصف الثاني من السنة المالية 15 ١/ب1 ١. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  من المتوقــع أن تزيد إيران من إنتاجهــا النفطي بمقدار    . ب1 برميل يوميــا بعد االنتهاء من

التوسعة في حقول النفط في شمال ازاديجان ويدافاران. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  وفقا لوزير الطاقة البحريني، ســيتم تخفيض الدعم على الكهرباء والميــاه تدريجيا خالل األربعة

سنوات القادمة بهدف الحد من أي أثر سلبي على المستهلكين واالقتصاد. تمت الموافقة في البحرين 

فعليا على تخفيض دعم الكهرباء والمياه للتخفيف من العجز في ميزانية العام ب1 ١ والذي يقارب 

4 مليار دوالر أمريكي. )المصدر: أريبيان بزنس(

y  تخطط شــركة البترول الوطنية الكويتية إلنشــاء شــركة جديدة إلدارة مصفاة الــزور ومجمع

البتروكيماويات، حيث ستقوم الشــركة الجديدة أيضا بإدارة محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال. 

سيبدأ تشغيل المصفاة الجديدة لتكرير    .15ب برميل يوميا مع نهاية العام 19 ١، بينما يتوقع 

إحالة عقود تنفيذ محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال خالل العام ب1 ١. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  ( صافي ربــح بقيمة 1.19 مليــار د.إ. ) 3١ مليونADCB UH( حقق بنك أبوظبي التجــاري

دوالر أمريكي( للربع الرابع 15 ١، بنمو عن الفترة المماثلة من العام الســابق بنســبة ب1% وأعلى 

من متوســط التوقعات بنســبة 17%، مع إجمالي موجودات بقيمة ١١8 مليــار د.إ. )١.1ب مليار 

دوالر أمريكي، نمو عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 1١%( بينما ارتفع صافي القروض 

والتســهيالت بنســبة 9% خالل نفس فترة المقارنة لتصل إلى 154 مليار د.إ. )41.9 مليار دوالر 

أمريكي(. )المصدر: موقع أرقام(

y  1.7عن صافي ربــح للربع الرابع 15 ١ بقيمة ١ )FGB UH( أعلن بنك الخليج األول في اإلمارات

مليار د.إ. ) 47 مليون دوالر أمريكي، نمو عن الفترة المماثلة من العام الســابق بنسبة 11% وأعلى 

من متوسط التوقعات بنســبة 3١%(. بلغت قيمة القروض والتســهيالت 149.8 مليار د.إ. )8. 4 

مليار دوالر أمريكي، نمو عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 7%( بينما استقرت الودائع 

دون تغيير خالل نفس فتــرة المقارنة بقيمــة 14١.5 مليار د.إ. )38.8 مليــار دوالر أمريكي(. 

)المصدر: أريبيان بزنس(

y  وفقا لشركة إرنست أند يونغ، من المتوقع أن يصل اإلنفاق على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 3.5 إلى 4.7 مليار دوالر أمريكي، كما توقعت الشــركة 

نموا كبيرا للفرص في مجــال تطبيقات الرعاية الصحية على الهاتف النقال وخدمات التشــخيص 

والعالج الطبيعي المنزلية. )المصدر: موقع زاوية( 

y  صرح الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، مروان بودي، أنه ال يزال يفضل شراء حصة في شركة

الخطوط الجوية الكويتية التي تحقق خسائر، كما أضاف أنه يقوم بإعداد استراتيجية بديلة بعد أن 

تاخرت خصخصتها. من المتوقع أن تقوم طيران الجزيرة بتقديم خدمات الرحالت الطويلة باإلشتراك 

مع شركة أجنبية بدال من االستحواذ على حصة في الخطوط الكويتية. )المصدر: موقع زاوية(

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: 1. تحديث األسعار كما في 1 فبراير ب1 ١
١. * الهامش لسعر ليبور بالدوالر األمريكي لثالث أشهر    

3. # غ/م: غير متاح  



تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 3 من 3

1 فبراير ب1 ١

معلومات االتصال

قسم األبحاث واملشورة 

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

8   1١5 9999

املوقع اإللكرتوني

www.sfc.sa
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